
Zpráva o činnosti ZS A.I.C.E. ČR za období od 19.5.2012 do 18.5.2013 
 
Zemský svaz od poslední Valné hromady konané na celostátním setkání u 
Jindřichova Hradce pod názvem „Dvoutakti na kolejích“ vyvíjel další činnost 
v souladu s přijatým usnesením a ve stávajícím složení výboru i KK. V oblasti 
pořádání akcí připravil na 21.7. ve spolupráci s TK Plzeň výstavu vozidel pod 
názvem „Trabi rande“ jako součást Bezdružického parního léta, které se 
zúčastnilo přes 20 posádek. Dále probíhaly přes celou letní sezónu jednotlivé 
discipliny v rámci „Poháru AICE“, jehož výsledky byly vyhlášeny 29.září při 
setkání na Lipně a vítězům jednotlivých kategorií předány ceny a diplomy. 
 
Na poslední říjnový víkend připravil ZS společnou jízdu do pivovaru Krušovice 
a muzea MHD, kterou jme si připomněli 55.let od zahájení výroby vozu Trabant 
a na konec roku se uskutečnilo ve spolupráci s TK Nesuchyně Předsilvestrovské 
setkání ve Mšeci, zakončené ohňostrojem. Kromě toho se několik posádek zú- 
častilo odstartování Trabi expedice do jižní Ameriky 2.září na Vyšehradě a také 
natáčení televizního seriálu Vyprávěj. Pro členy byla zajištěna možnost testová- 
ní vozidel na historickou původnost a uzavření výhodného pojištění, jak bylo 
oznámeno na webu a v posledním čísle našich Infolistů. 
 
Výbor organizace se sešel ke třem jednáním, které proběhly 1.srpna v Nesuchy- 
ni, 3.prosince ve Vítově a 2.března na Sázavě, zápisy jsou uveřejněny na webu. 
 
V letošním roce se na zahájení sezóny 6.dubna uskutečnilo v areálu automuzea 
Terezín soutěžní klání v obměněné podobě „Poháru AICE“ a pokračovalo zajiš- 
tění květnové jízdu ke „Dni dobré nálady“ v Kryrech s odpoledním programem. 
 
Členská základna se oproti začátku loňského roku mírně navýšila v počtu fyz. 
osob. Naopak členství skončilo úmrtím p.Štěpánka TK Šumperk. 
 
Je třeba však zmínit, že platební kázeň v oblasti čl. příspěvků není uspokojivá. 
 
Informace členům ZS jsou pravidelně předávány prostřednictvím našeho webu a 
infolistů, příp. presentujeme naše akce na www.trabime.cz a www.eisenacher.cz 
 
O naší činnosti v uplynulém roce se zmínilo několik článků a dvě TV reportáže. 
 

vypracoval  P.Křovák – předseda ZS 


